
 
 
 
 
 

 
 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
บัณฑิตศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา  

 
 
 

โดย 
นายเวทิน  เกษรพรม 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 



ขั้นตอนการขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา/อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (บศ.1) 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

  
 

   

อาจารย์/
นักวิชาการ

ศึกษา 

 
 
 

1. บันทึกข้อมูลประวัติและ
ผลงานในระบบจดัการ
สารสนเทศบัณฑิตศึกษา 

2. ตรวจสอบความความถูก
ต้องและส่งข้อมูล 

1. ระบบจัดการารสนเทศ
บัณฑิตศึกษา 
http://grad.up.ac.th 

2. บศ.1 แบบฟอร์ม
ประวัติอาจารย์พิเศษ
บัณฑิตศึกษา (ว.201) 

15 นาท ี

งานวชิาการ                                    
                                    ไม่ผ่าน                   
 

 
                                      
                 ผ่าน 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง
ความถูกต้องของแบบฟอร์ม 

2. ตรวจสอบคุณสมบตั ิ
การแต่งตั้งเป็นอาจารย์
บัณฑิตศึกษา/อาจารย์พิเศษ
บัณฑิตศึกษา 

ระบบจัดการารสนเทศ
บัณฑิตศึกษา 
http://grad.up.ac.th 

5 นาท ี

งานวชิาการ                                       
 
   
             

เสนอให้หัวหน้าสาขาวชิา/
ประธานหลักสูตรพิจารณา  
 

ระบบจัดการารสนเทศ
บัณฑิตศึกษา 
http://grad.up.ac.th 

5 นาท ี

หัวหน้า
สาขาวชิา/
ประธาน
หลักสูตร 

 

 

ตรวจสอบคุณสมบตัิเพื่อให้ไป
เป็นไปตามเกณฑ์ 2548 และ 
2558 
 

ระบบจัดการารสนเทศ
บัณฑิตศึกษา 
http://grad.up.ac.th 

5 นาท ี

งานวชิาการ  
 
 

พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ระบบจัดการารสนเทศ
บัณฑิตศึกษา 
http://grad.up.ac.th 

5 นาท ี

หน่วย
บัณฑิตศึกษา 

 จัดเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัพะเยา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้จัดทำคำสัง่ 
อาจารย์บัณฑิตศึกษา/
อาจารย์พิเศษบัณฑติศึกษา 

บศ.1 แบบฟอร์มประวัติ
อาจารย์พิเศษ
บัณฑิตศึกษา 
(ว.201) 

ตาม
กำหนด
วาระ
บัณฑิตศึก
ษา 

จุดเริม่ต้น 

อาจารย์/นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการ
ศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

หัวหน้าสาขาวิชา/
ประธานหลักสูตร 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

คณบด ี
 

นักวิชาการศึกษา 
 



หน่วย
บัณฑิตศึกษา 

 จัดทำคำสั่งอาจารย์
บัณฑิตศึกษา/อาจารย์พิเศษ
บัณฑิตศึกษา 

บศ.1 แบบฟอร์มประวัติ
อาจารย์พิเศษ
บัณฑิตศึกษา 
(ว.201) 

15 วัน 

  
 

   

 

นักวิชาการศึกษา 

จุดเสร็จสิ้น 



ขั้นตอนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บศ.2) 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

  
 

   

นิสิต  
 
 

บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานพินธ ์

แบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
(บศ.2) (ว.202) 

10 นาท ี

สาขาวชิา                       
                                                      
 

                           

ตรวจสอบความถูกต้องความ
ถูกต้องของแบบฟอร์ม 
เพื่อลงนาม 

 

แบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
(บศ.2) (ว.202) 

10 นาท ี

งานวชิาการ                                       

 
             

ตรวจสอบคุณสมบตัิของ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 

แบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
(บศ.2) (ว.202) 

10 นาท ี

งานวชิาการ  
 

เสนอคณบด ี
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 

แบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
(บศ.2) (ว.202) 

15 นาท ี

งานบุคลากร  
 
 

จัดทำคำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานพินธ ์

คำสั่งคณะวทิยาศาสตร ์ 30 นาท ี

  
 
 

   

 

จุดเริม่ต้น 

นิสิต 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

บุคลากร 

จุดเสร็จสิ้น 

หัวหน้าสาขาวิชา/ประธาน
หลักสูตร 



ขั้นตอนการขอรับพิจารณาโครงวิทยานิพนธ์ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

  
 

   

นิสิต  
 
 

1. บันทึกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์ม 

1. บศ.5 แบบฟอร์ม
ขอรับการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(ว.203) 

2. บศ.6 แบบฟอร์มขอ
อนุมัติสมัครสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์  
(ว.204) 

10 นาท ี

 
สาขาวชิา 

 
 

 พิจารณาเห็นควรให้สอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์

1. บศ.5 แบบฟอร์ม
ขอรับการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(ว.203) 

2. บศ.6 แบบฟอร์มขอ
อนุมัติสมัครสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์
(ว.204) 

20 นาท ี

กองคลัง
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

                      
                                                      
 

                           

ชำระเงินคา่สมัครสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์

 

บศ.6 แบบฟอร์มขออนุมัติ
สมัครสอบโครงร่าง
วิทยานพินธ ์
(ว.204) 

10 นาท ี

งานวชิาการ                                       

 
             

เสนอเพื่อพิจารณาจัดทำคำสัง่
คณะกรรมการพิจารณาโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์

 

1. บศ.5 แบบฟอร์ม
ขอรับการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(ว.203) 

2. บศ.6 แบบฟอร์มขอ
อนุมัติสมัครสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์
(ว.204) 

10 นาท ี

งานบุคลากร  
 
 

จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
พิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

คำสั่งคณะวทิยาศาสตร ์ 30 นาท ี

  
 
 

   

 

จุดเริม่ต้น 

นิสิต 

บุคลากร 

จุดเสร็จสิ้น 

นิสิต 

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
คณะกรรการวิทยานิพนธ์ 

นักวิชาการศึกษา 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



ขั้นตอนการอนุมัติผลการพิจารณาโครงวิทยานิพนธ์ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

  
 

   

ประธานที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์/คณะ

กรรการ
วิทยานิพนธ ์

 

 
 
 

ดำเนินการสอบโครงร่าง
วิทยานพินธ ์
 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ ฉบบั
สมบูรณ์ 5 ฉบับ 
 
 

2-3 ชั่วโมง 

นิสิต 
 
 
 
 

 
 

ปรับแกโ้ครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิต 
 
 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ ฉบบั
สมบูรณ์ 5 ฉบับ 

ภายใน 7 
วัน 

ประธานที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์/คณะ

กรรการ
วิทยานิพนธ ์

 

                      

                                                      

พิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 
 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ ฉบบั
สมบูรณ์ 5 ฉบับ 
 

2-3 ชั่วโมง 

งานวชิาการ                                       
 
             

เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
จัดทำประกาศให้นิสิต
ดำเนินการทำวิจัย 

 

ประกาศให้นิสิตดำเนินการ
ทำวิจัย 

30 นาท ี

งานบุคลากร  
 
 

จัดทำประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์ให้นิสิต
ดำเนินการทำวิจัย 

ประกาศให้นิสิตดำเนินการ
ทำวิจัย 

30 นาท ี

งานวชิาการ 
 
 

 เสนอมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อโปรดทราบ 

บศ.7 แบบฟอร์มอนุมัติผล
การพิจารณาโครงรา่ง
วิทยานพินธ์ (ว.205) 

1 เดือน 

  
 
 

   

 

จุดเริม่ต้น 

นิสิต 

นิสิต 

บุคลากร 

จุดเสร็จสิ้น 

ประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์/คณะ

กรรการวิทยานิพนธ ์
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 



ขั้นตอนการอนุมัติสอบวิทยานิพนธ ์
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

  
 

   

นิสิต 
 

 
 
 

แจ้งความประสงค์ขอสอบ
วิทยานพินธ ์
 

1. บศ.10 แบบฟอร์มขออนุมัติ
สมัครสอบวิทยานิพนธ ์
 (ว.206) 

2. บศ.11 แบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์ (ว.207) 

1 วัน 

นิสิต 
 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบว่านิสิตได้ผา่น
เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สอบ 
 
 

1. บศ.10 แบบฟอร์มขออนุมัติ
สมัครสอบวิทยานิพนธ์ (ว.
206) 

2. บศ.11 แบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์ (ว.207) 

1 วัน 

นิสิต  
 
 
 

ชำระเงินคา่สมัครสอบ
วิทยานพินธ์  

1. บศ.10 แบบฟอร์มขออนุมัติ
สมัครสอบวิทยานิพนธ ์

(ว.206) 

30 นาท ี

งานวชิาการ                                       
 
             

ตรวจสอบเงื่อนไขของผู้มี
สิทธิ์สมัครสอบ 

เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
จัดทำคำสั่ง 

1. บศ.11 แบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์ (ว.207) 

30 นาท ี

งานบุคลากร  
 
 

จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
พิจารณาวิทยานิพนธ ์

1. บศ.11 แบบฟอร์มขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์ (ว.207) 

30 นาท ี

นิสิต  
 
 

ปรับแก้ไขตามคำแนะนำ
จากคณะกรรมการ 

เล่มวิทยานพินธ ์ 1-2 วัน 

นิสิต  
 
 
 
 

ดำเนินการสอบ
วิทยานพินธ ์

เล่มวิทยานพินธ ์ 1 วัน 

     

ผ่านโดย 

มีเงือนไข 

จุดเริม่ต้น 

นิสิต 

ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์

กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา 

นักวิชาการศึกษา 

ผ่านโดย 

ไม่มีเงือนไข 

บุคลากร 

ประธานสอบ
วิทยานิพนธ์/คณะกรร
การสอบวิทยานิพนธ ์

 

นิสิต 



     

งานวชิาการ                       
                                                      

รายงานผลสอบ
วิทยานพินธ์ต่อ
มหาวิทยาลยั 
 

บศ.13 แบบฟอร์มส่งรายงาน
ผลการสอบวทิยานิพนธ์ (ว.
208) 
 

ภายใน 14 
วันหลังสอบ
วิทยานิพนธ ์

นิสิต  แก้เล่มวิทยานิพนธ ์

 
บศ.14 แบบฟอร์มรายงานผล
การตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ ์
(ว.209) 

1-2 วัน 

นิสิต  นำสง่เล่มวิทยานิพนธ์
ตรวจ 

 

บศ.14 แบบฟอร์มรายงานผล
การตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ ์
(ว.209) 

1-2 วัน 

กองบริการ
การศึกษา 

                                      
 
             

ตรวจเล่มวิทยานิพนธ ์
 

บศ.14 แบบฟอร์มรายงานผล
การตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ ์
(ว.209) 

1-2 วัน 

นิสิต  
 
 

1. นำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ ์
2. ขออนุมัติสำเร็จ
การศึกษา 
  

1. บศ.15 แบบฟอร์มนำส่ง
วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ (ว.
210) 
2. บศ.16 แบบฟอร์มขออนุมัติ
สำเร็จการศึกษา  
(ว.211) 

30 นาท ี

งานวชิาการ 
 
 

 เสนอมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. บศ.15 แบบฟอร์มนำส่ง
วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ (ว.
210) 
2. บศ.16 แบบฟอร์มขออนุมัติ
สำเร็จการศึกษา 
(ว.211) 

3-4 สปัดาห์ 

 
 

 
 

   

 

นักวิชาการศึกษา 

 

นิสิต 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

นิสิต 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

นิสิต 


